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 :  مطالب چکیده

 

توان تعیین کرد. هنر معماری گوتیک در میان سالهای  های معماری را به دقت شیؤه گوتیک نمی غاز پیدایش هیچ یک از شیوهآ
میالدی( در جریان بازسازی کلیسای سنت دنیس فرانسه پا به عرصه وجود گذاشت و تا اواسط قرن شانزدهم ) ۳۳۱۱و  ۳۳۱۱

میان دو دوره رمانسک و رنسانس واقع شده است و تا قبل از دوره مدرن  میالدی در اروپا معمول بود. هنر گوتیک در
گوتیک به عنوان یک صفت منفی به کار می رفت فیالریته از آن به عنوان هنر فالکت زده یاد می کند. کلیسای نتردام پاریس 

 .از نمونه های برجسته ی معماری گوتیک به شمار می رود

است  سده مراحلی را طی نموده های سیزده و چهارده شکل گرفته و شکل گیری آن در این دو  سدهدوره معماری در اروپا طی  
 . پیشرفته و گوتیک پسین بررسی نماییم رسد ، آنرا در سه دوره گوتیک آغازین ، گوتیک  که به نظر می

  

سن دنی پاریس ، این کلیسا  ن کلیسای معماری گوتیک در فرانسه آغاز گردید .البته با دوباره ساختالف ( گوتیک آغازین : 
گردد . با اینکه کلیسای سن دنی هم آثار رومانسک در آن   یکی از بزرگترین و قدیمی ترین بناهای عصر گوتیک محسوب می

 .کلیسای دوره انتقال است مشهود است و هم گوتیک ، و لیکن 
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نقشه کلیسای پاریس یا کلیسای  ساخته شد . برجهای بازوها جریی از میالدی  ۳۳۱۱این بنا در سال کلیسای نوتردام پاریس :  
گوتیک آغازین است . ولیکن نیم نگاهی به گوتیک پیشرفته  مشهور نوتردام نبودند . این بنا طوری است که متعلق به سبک 

شت برجهای جسیم نمای زیبا رومی مربع تقاطع ، خط دراز و افقی سقف را که از پ دارد که در آن فقط کالهک باریک و 
است ، که در آن شیوه بلوک  در نقشه این کلیسا پنج راهرو قابل مالحظه  است . به غرب کشیده شده قطع کرده غربی آن رو 

و از  است . بازویی اصلی کوتاه است  تاق زنی شش بخشی صحن در دوره گوتیک آغازین ترکیب شده بندی رومانسک با شیوه 
است و یک سه دهانه به شکل  است . صحن اصلی به گوتیک آغازین چهار بخشی  یرونی فراتر رفتهحد راهروهای جانبی ب

گنبدی با پایین آوردن نقشهای گل سرخی دارد ، سه دهانه تا حد  های زیر  یک رشته نقشهای گل سرخی دارد . ردیف پنجره
 .اند شده باالی بالکانه ، پایین تر آورده 

  

چهل سال بعد ، یعنی در  میالدی حدود  ۳۳۱۱ری گوتیک آغازین ، کلیسای الئون است که در سال یکی دیگر از آثار معما
ویژگیهای رومانسک را دارد . ولی همین عناصر  میالدی تکمیل گردید . هر چند که این کلیسا بسیاری از  ۳۰۱۱سال 

در هم آمیخت محراب و جایگاه خوانندگان ، مدت  تاق جناغی و قرس تیزه دار ساختمانی را با المانهای معماری گوتیک مانند 
راستگوشه و حال و  تکمیل کلیسا توسعه یافت و پالن کنونی آن نسبتا دراز و باریک است و انتهای شرقی آن  زمانی پس از 

بندیهای  ، مربع تقاطع عالمت گذاری شده و شبکه هوایی آشکارا انگلیسی از جمله ویژگیهای رومانسک قابل تشخیص این نقشه 
 . است صحن باال مربع کوچک در هر راهروی جانبی تشکیل شده آن است . که از یک واحد بزرگ در قسمت 

  

های بسیار به طور بسیار  معماری گوتیک در مرحله مترقی با پشت سر گذراندن تجربه ب ( معماری گوتیک پیشرفته : 
گردید . در میانه سده سیزدهم معماری گوتیک به اوج  تمایز چشمگیری از معماری شیوه رومانسک و حتی گوتیک آغازین م

کلیساهای جامع : رنس ، آمین ، بووه ، بورژ بنا شدند که هم مشخص یه بلندی و سبکی  اعتالی خود رسید ، در همین زمان 
تاکید قائمهای ساختمانی  و ها ، تکرار  سابقه و باریکی جزرها و نازکی دیوارها ، کشیدگی برجها و منارها و تیزی سر مناره کم 
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 . آویخته بر پیکر کلیسا بخشید بودند ، بدان میزان که حالت خیزی رو به آسمان ، یا فضایی محصور 

  

که بخش انتهای شرقی با  رسد  است . به نظر می این کلیسا که از دو بازوی عرضی و طولی تشکیل یافتهکلیسای شارتر : 
خورد ، نوع سازماندهی فضاهاست . آخرین  چشم می مهمترین چیزی که در این کلیسا به صحن اصلی کلیسا برابر باشد و 

شدند ، جایشان را به یک شبکه بلوک بندی چهار گوش دادند  آغازین به کار بسته می طراحی مربعی ، که در کلیساهای گوتیک 
) هر واحد( فقط یک   هر بخش چهار گوش صحن آینده به اصل معماری گوتیک پیشرفته مبدل خواهد شد . در مقابل  ، که در 

طراحی تاق همراه است . تاق بندی گوتیک پیشرفته در  شود . این روش بلوک بندی جدید را تغییری در  مربع تنها دیده می
از کرد . حائل بندیش آسانتر بود . یعنی چهار بخشی است . حتی  کوچکتری اشغال می مقایسه با اسالف خود ، محوطه نسبتا 

های  کنار هم حجم های اصلی و  رفت که هر یک از واحد بصری هم تاثیر قابل توجهی داشت چون دیگر تصور نمی نظر 
شد. هر چند صحن اصلی دارای مفصل بندی  دیده نمی ای باشند و همچنین دیگر اثری از روش ستون بندی در این بناها  جداگانه

 . پیوسته جلوه گر است وسیع و قابل توجهی بود ، و لیکن به صورت 

  

شکوه و عظمت و ظرافت  دوره سوم یا آخر گوتیک را باید دوران اعتال و همچنین پایان این  ج ( معماری گوتیک پسین :
قوسهای متقاطع داشت که فشار تاق را بدون واسطه سر  دانست . در این زمان معمار گوتیک تالش و سیعی در جهت ایجاد 

های داخلی آن  های وسیع پیشین را گرفتند و شبکه های وسیعتری جای پنجره کند . پنجره های بنا منتقل  یهستونها مستقیما به پا
 . آمد و نوارهای متقاطع به شکل ابرو در آن تعبیه شدند های آتش در می صورت شعله به 

 . است اندی های بارز کلیساهای این دوره کلیسای سن مالکو در شهر روان پایتخت نرم یکی از نمونه 

ویژگیهایی خاص است . حال  معماری گوتیک در کشورهای اروپایی :در هر یک از این کشورها معماری گوتیک دارای  
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 : پردازیم گوتیک در کشور انگلستان می برای آشنایی با این ویژگیها به بررسی کوتاه و مختصر معماری 

  

سرازیر شد و از مرزها  دوفرانس چون سیلی به سوی ایالت فرانسه معماری گوتیک از شارتر وایل گوتیک در انگلستان : 
جدید را پذیرفت وعلت آن هم این بود که نیمی از  عبور کرد . و به کشور انگلستان قدم نهاد .انگلستان با روی باز معماری 

شود . گوتیک نخستین ،  می معماری گوتیک در انگستان به سه مرحله تقسیم کشور انگلستان در قلمرو فرانسه بود . اسلوب 
تاقیهایی به همین  های بسیار بلند و نوک تیز و  گوتیک قائم . در معماری گوتیک آغازین در انگلستان پنجره گوتیک مزین ، 

 . ای نام گرفت روش پدیدار شد که سبک نیزه

  

است . از بناهای  ساخته شده م (  ۳۰۲۱تا ۳۰۱۱این کلیسا در شهر ماربورگ واقع شده ، که در سال )کلیسای سنت الیزابت : 
 . دهند حائل بندی الزم برای تاق مرکزی را انجام می ای از نقش  این دوره در آلمان است راهروهای جانبی بخش عمده

شد ، وبرروی درهای  پیکر تراشی در معماری گوتیک :پیکرتراشی گوتیک به طور کامل از کلیساهای این دوره پدیدار  
های سردر غربی  می شدند ، قرار گرفتند .پیکره های ورود به اورشلیم بهشت آسا وسردرهای شاهی پنداشته  وازهغربی که در

کنند . تولد ، معرفی مسیح  اند ، عظمت و قدرت مسیح را نمایان می در آمده که به صورت یکپارچه از کار « شارتر» کلیسای 
  ت راست و معراجش به آسمان بر سردر سمت راستکودک در دامن مریم عذرا در سم در معبد و مسیح 

توان دید ، و از همه   م( می ۳۰۰۱ -۳۰۱۱« )رایمز» نقطه اوج پیکرتراشی گوتیک را در بعضی از تندیسهای کلیسای 
صحنه حضرت مریم )س( دارای شخصیت کامال  ای به نام مالقات وجود دارد که در آن  مشهورتر در این کلیسا مجموعه

بدن داده شده و به صورت موزونی بدن را برگردانده و به سوی مالقات کنندگان  است ، آنهم به خاطر انحنایی که به متمایزی 
 . است متمایل شده 

ای است که به  اوج معماری گوتیک در پیکرتراشی واستفاده از هنر پرشکوه و با جاذبه  شیشه منقوش در معماری گوتیک : 
دیگری شیشه را با یک  . این مصالح جدید تقریبا با سبک گوتیک مترادف اند . در هیچ دوره  است منقوش معروف شده شیشه 

 . اند چنین ظرافت و زیبایی و حتی مهارتی به کار نبرده
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 کلیسای بزرگ میالن، نشانه اوج معماری گوتیک

نئوگوتیک به کار گرفته شده کلیسای بزرگ میالن، دومین کلیسای بزرگ کاتولیک است که در ساخت آن سبک گوتیک و 
 است.

فاصله زمانی بین قرن دوازدهم تا اوایل قرن شانزدهم را اصطالحاً هنر گوتیک می نامند. در سده هفدهم این سبک را با لحنی 

اسپانیا یکی از اقوام بربر اروپایی نسبت دادند. هنر گوتیک از فرانسه آغاز شد و به انگلستان،  (Goths) تحقیر آمیز به گوت ها

میالدی، ناحیه ای که گاهواره پرورش هنر گوتیک قرار  5511و آلمان راه یافت. در آغاز دوره گوتیک، یعنی در حدود سال 

یعنی شهر پاریس و حومه آن که قلمرو خاص پادشاهان فرانسه شمرده می  -گرفت، منحصر و محدود بود به ایالت ایل دو فرانس

 .که شکل گیری معماری گوتیک فرانسه ریشه در معماری انمگلستان در دوره رومانسک داشت شد. البته الزم به یادآوری است

واژه گوتیک نخست در مورد هنر معماری به کار رفت و در آن هنر بود که خصوصیات شیوه ی مذکور به خوبی بازشناخته 

متداول گردیده است. کارشناسان تاریخ  شد. فقط در یکصد سال اخیر بوده که بحث درباره پیکر تراشی و نقاشی گوتیک نیز

معماری مدرن در تقابل با دیدگاه های ساده ای که در گذشته وجود داشت، تعابیر پیچیده و سردرگم کننده ای از معماری گوتیک 

 .به وجود آورده اند. به طور کلی سه رویکرد غالب حاکم است: رویکرد سازه ای، ظرافت بصری و سمبلیک
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